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محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة

شعبة الواردات
العدد: ٢١٣٤٦

التاريخ: ٢٨ / ٥ / ٢٠١٩
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بينة اسمائهم ادناه. بالنظر لتخصيص قطع اراضي صناعية للصناعي ا

تقرر انذاركم وخالل (١٥) خمسة عـشر يوما من تاريخ نشره بالصحف الرسمية
راجعـة ديوان مديـريتنا/ شـعبة الواردات لـغرض تسـديد بدل االيجـار السنوي
ـرقم ٢٠ لـسـنة ١٩٩٨ والـتعـاقـد االصـولي وفـقـا لـقانـون االسـتـثـمـار الصـنـاعي ا

وبخالفه ستتخذ بحقكم كافة االجراءات القانونية.
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

 ÊöŽ«
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ والقرار رقم (١٥٢١ / لسنة ١٩٨١)  استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

رقمة (١٤ تعلن جلنة الـبيع وااليجار في مديرية بلديـة العمارة عن اجراء مزايدة علنـية النشاء (قطعة االرض ا
دة (١٥) ساطـحة و بـينة مـواصفاتـها وشروطـها ادناه وبـا / ٢٦٣٩ / ابو رمانـة/ علوة الـفواكه واخلـضر) وا
زايدة مراجـعة سكرتير خـمسة عشر سـنة  والعائدة الى مـديرية بلديـة العمارة فعـلى الراغب باالشـتراك في ا
اللجنة في مقر بلدية الـعمارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستصحبا معه
التـأمينـات القـانونـية البـالغـة (٢٥%) من القـيمة الـتقـديريـة (لكامل مـدة التـأجيـر) وينادى لـلمـزايدة في الـساعة
دة اعاله من تاريخ النـشر وعلى قاعـة الكميت في ديوان العـاشرة والنصف صـباحا في اليـوم التالي النتهـاء ا
ـزايـدة عطـلـة رسـمـية يـكـون مـوعدهـا الـيـوم الذي يـلـيه ويـتحـمل من تـرسـو عـليه احملـافـظـة واذا صادف يـوم ا
دنـية وبطاقـة السكن ويكون ترتـبة على ذلك مع جلب هـوية االحوال ا ـصاريف ا ـزايدة اجور النـشر وكافة ا ا
صـادقة الكمـال اجراءات التـعاقد عـليه مراجـعة مـديرية بـلدية الـعمارة خـالل فترة (١٠) عـشرة ايام من تـاريخ ا

االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفقا للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية من البلدية.

باشرة بالبناء. ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
ستأجر بالبناء خالل السنة االولى من توقيع العقد وبخالفه تتخذ االجراءات القانونية. ٤- يلتزم ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
سـاطحة وفي حـالة عدم التـشييد خاللـها يصادر ستـأجر بتقـد مبلغ ضمـان للتـشييد يـعادل بدل ا ٦-يلـتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا بلغ الضمانة ويعتبر عقد ا ا
٧- اية تعليمات ترد من الوزارة او اجلهات اخملتصة ذات العالقة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

طالبة بـالتعويض ودون اللجوء ـشيدات الى البلديـة بعد انتهاء فتـرة العقد او التأجـير دون ا ٨- تؤول كافة ا
الى احملاكم اخملتصة.

اء والكهرباء واخلدمات والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا
صادقة على قرار االحالة. ١٠- يتم حتويل مبلغ االمانات الى ايراد من قبل البلدية عند ا
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تـوفي يوم اخلـميس ٦ حـزيران/يـونـيو ٢٠١٩ في بـغداد الـدكتـور ناهـض شعـبان الـطبـيب األقدم في مـسـتشـفى الكـاظمـية
ـرحـوم نـاصـر شـعـبان اجلـمـهـوري وسـيـتم دفـنه في الـنـجف في مـقـبرة الـعـائـلـة وهـو إبن عم كل من الـوجـيه و الـتـاجـر ا
صـرفي األستـاذ جلـيل شعـبان ومن أبـناء واألسـتاذ روؤف شـعبـان النـائب األول لغـرفة جتـارة بغـداد سابـقاً واحملـامي وا

شاط في الكاظمية.  عمومة الدكتور عبد احلس شعبان وستقام الفاحتة على روحه في جامع ا
Drshaban21@hotmail.com  يل كن الكتابة إلى إ إلرسال التعازي 

كاره واألحزان مع التمنيات للجميع بحياة خالية من ا


